
Нові надходження ( за квітень ) 2019року 

Автореферати 

1. 616.442-0

2 

А72 

     Антоненко А. М. Пестициди як чинники ризику розвитку 

хвороб щитоподібної залози : гігієнічна регламентація та 

обгрунтування критеріїв гігієнічного моніторингу [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14.02.01 "Гігієна 

та професійна патологія" /Анна Миколаївна Антоненко; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2019. – 36с. 

       

2. 616.314-0

89 

Б77 

     Бойчук-Товста О. Г. Клініко-лабораторна оцінка 

особливостей клінічного перебігу, лікування та профілактики 

генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня у вагітних 

жінок на тлі залізодефіцитної анемії легкого-середнього ступеня 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.22 

"Стоматологія" /Оксана Григорівна Бойчук-Товста; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

 

3. 617.753.2

-092.4 

Б91 

     Бурдейний С. І. Клініко-експериментальне обгрунтування 

нових патогенетично спрямованих методів профілактики 

прогресування міопії [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

м. н. : спец.14.01.18 "Офтальмологія" /Сергій Ігорович 

Бурдейний; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 

– К., 2019. – 20с. 

 

4. 616.441-0

06.6 

В19 

     Васько А. Р. Обгрунтування доцільності неоад'ювантної 

хіміо-променевої терапії у хворих на низькодиференційований 

рак щитоподібної залози [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.07 "Онкологія" /Андрій Романович 

Васько; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 

20с. 

 

5. 616.981.2

1-053.2 

В61 

     Вовк В. М. Ефективність профілактики захворювань, що 

викликані Streptococcus pneumoniae, у дітей з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.10 

"Педіатрія" /Вікторія Миколаївна Вовк; ДУ "Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології ім. О. М. Лук'янової НАМНУ". – К., 

2019. – 20с. 

      



6. 618.33/36

-06 

Г20 

     Гарбузюк В. В. Обгрунтування профілактики та лікувальної 

тактики при передчасних пологах у жінок, хворих на туберкульоз 

легень [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Валерій Валерійович 

Гарбузюк; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. М. 

Лук'янової НАМНУ". – К., 2019. – 24с. 

     

7. 616:831-0

05.4-036.

8 

Г31 

     Гелетюк Ю. Л. Функціональні наслідки ішемічного 

інсульту у хворих з артеріальною гіпертензією, їх прогнозування 

та обгрунтування диференційованих напрямків відновної терапії 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.15 

"Нервові хвороби" /Юлія Леонідівна Гелетюк; МОЗУ НМА 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2019. – 24с. 

     

8. 616.124-0

91.8 

Г94 

     Гуменюк А. В. Морфологічні зміни гіпокампу при 

реактивації вірусу простого герпесу 1 типу на тлі 

експериментального геморагічного інсульту та фармакокорекції 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.03.09 

"Гістологія, цитологія, ембріологія" /Алла Володимирівна 

Гуменюк; МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 2019. – 20с. 

      

9. 617.586-0

07 

Д32 

     Дем'ян Ю. Ю. Гнучка плоска стопа та її ортопедичне 

лікування у дітей з гіпермобільністю суглобів [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" /Юрій Юрійович Дем'ян; ДУ "Ін-т травматології та 

ортопедії НАМНУ". – К., 2019. – 24с. 

 

10. 614.7 

З-17 

     Зайцев В. В. Обгрунтування програми моніторингу питної 

водопровідної води на підставі гігієнічної оцінки впливу 

хлорорганічних сполук на здоров'я міського населення 

промислового регіону [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" 

/Вячеслав Володимирович Зайцев; НАМНУ ДУ "Ін-т 

громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ". – К., 2019. – 

20с. 

   

11. 617.54-00

1.3-089 

І-85 

     Ісаєв М. В. Комплексне хірургічне лікування постраждалих 

з закритою травмою грудної клітки (клініко-експериментальне 

дослідження) [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : 

спец. 14.01.03 "Хірургія" /Михайло Володимирович Ісаєв; МОЗУ 

ХМА післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 20с. 

 



12. 618.179-0

6 

К18 

     Камінський А. В. Безпліддя у жінок в стані психоемоційної 

дезадаптації: концепція, патогенез і корекція [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" /Анатолій В'ячеславович Камінський; ДУ "Ін-т 

педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. М. Лук'янової 

НАМНУ". – К., 2019. – 32с. 

 

13. 616-056.1

-053.2 

К18 

     Камуть Н. В. Особливості фосфорно-кальцієвого обміну і 

рівень вітаміну D у дітей першого року життя, які народжені з 

великою масою тіла, та корекція порушень [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" /Наталія 

Василівна Камуть; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 

2019. – 16с. 

    

14. 614.212 

К27 

     Картавцев Р. Л. Медико-соціальне обгрунтування моделі 

забезпечення закладів охорони здоров'я України високовартісним 

обладнанням та ефективності його використання [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.02.03 

"Соціальна медицина" 222 "Медицина" /Ростислав Леонідович 

Картавцев; МОНУ Ужгородський НУ. – Ужгород, 2019. – 22с. 

      

15. 616-001.1

7-089 

К60 

     Колеснік Г. І. Обгрунтування методів первинних 

некректомій при глибоких опіках ( експериментально-клінічне 

дослідження) [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : 

спец. 14.01.03 "Хірургія" /Ганна Іванівна Колеснік; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 20с. 

 

16. 613.62 

К64 

     Кондратюк М. В. Гігієнічне обгрунтування нормативів і 

регламентів безпечного застосування комбінованих фунгіцидів на 

зернових колосових культурах [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна 

патологія" /Микола Васильович Кондратюк; МОЗУ НМУ ім. О. 

О. Богомольця. – К., 2019. – 24с. 

      

17. 616-056.1

-089 

Л13 

     Лаврик О. А. Можливості хірургічної корекції ключових 

складових метаболічного синдрому [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" /Ольга 

Андріївна Лаврик; НАМНУ ДУ "НІ хірургії та трансплантології 

ім. О. О. Шалімова". – К., 2019. – 24с. 

  



18. 612.822 

Л87 

     Лушнікова І. В. Міжклітинні взаємодії та ендогенні 

механізми нейропротекції у гіпокампі при моделюванні 

ішемічного пошкодження [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. біолог. н. : спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" 

/Ірина Василівна Лушнікова; НАНУ Ін-т фізіології ім. О. О. 

Богомольця. – К., 2019. – 44с. 

   

19. 616.314-0

07-053.2 

Л93 

     Любарець С. Ф. Порушення формування зубів та їх 

ускладнення у дітей: діагностика, лікування, профілактика 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.22 

"Стоматологія" /Світлана Федорівна Любарець; МОЗУ НМУ ім. 

О. О. Богомольця. – К., 2019. – 40с. 

     

20. 618.36-00

8.6 

М86 

     Моцюк Ю. Б. Прогнозування та профілактика плацентарної 

дисфункції у жінок із варикозною хворобою вен нижніх кінцівок 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" /Юлія Богданівна Моцюк; МОЗУ 

ДВНЗ "ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

     

21. 617.584-0

7 

Н50 

     Немеш М. М. Діагностика та ортопедичне лікування 

пацієнтів з хворобою Ерлахера- Блаунта [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" /Михайло Михайлович Немеш; ДУ "Ін-т травматології 

та ортопедії НАМНУ". – К., 2019. – 22с. 

 

22. 616.211/2

16-036.12 

О-58 

     Оніщенко А. І. Роль профібротичних, прозапальних та 

прооксидантних чинників в біохімічних механізмах розвитку 

хронічних риносинуситів [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.01.32 "Медична біохімія" /Анатолій 

Ігорович Оніщенко; МОЗУ ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 

2019. – 20с. 

      

23. 616.9-002 

П16 

     Панасюк О. Л. Мікст-інфекції при запальних 

захворюваннях нервової системи: клініка, діагностика, лікування 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец.14.01.13 

"Інфекційні хвороби" /Олена Леонідівна Панасюк; НАМНУ ДУ 

"Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 

Громашевського НАМНУ". – К., 2019. – 40с. 

       



24. 617.586-0

01.4 

П19 

     Пасічник О. В. Лікування ран у хворих на синдром 

діабетичної стопи у фазі репарації з використанням багатої на 

тромбоцити плазми [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. 

м. н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" /Олександр Васильович Пасічник; 

МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Х., 2019. – 20с. 

  

25. 616.37-00

8 

П42 

     Повар М. А. Системні і органоспецифічні патобіохімічні 

зміни в щурів зі стрептозотоциніндукованим цукровим діабетом, 

ускладненим неповною глобальною ішемією-реперфузією 

головного мозку [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. 

: спец. 14.03.04 "Патологічна фізіологія" /Мирослава Анатоліївна 

Повар; МОЗУ ВДНЗУ "Буковинський ДМУ". – Чернівці, 2019. – 

24с. 

 

26. 613.955-0

53.2 

С13 

     Савінова К. Б.  Медико - психологічні аспекти 

здоров'язберігаючих технологій у дітей молодшого шкільного 

віку [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 

14.01.10 "Педіатрія" /Катерина Борисівна Савінова; ДУ "Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМНУ'". 

– К., 2019. – 22с. 

 

27. 616.33-00

2 

С14 

     Садова О. Р. Оцінка якості життя школярів старших класів з 

хронічною гастродуоденальною патологією [Текст]: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.10 "Педіатрія" /Ольга 

Романівна Садова; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 

2019. – 20с. 

  

28. 616.831.9

-002-07 

С68 

     Сохань А. В. Менінгіти та менінгоенцефаліти: рання 

діагностика уражень клітин ЦНС, оцінка стану 

гематоенцефалічного бар'єру та метаболічних розладів [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.13 

"Інфекційні хвороби" 222 "Медицина" /Антон Васильович 

Сохань; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 

44с. 

 

29. 612.31-01

8 

Т50 

     Тодорова А. В. Особливості мікроскопічної будови 

хімічного складу та механічних властивостей емалі тимчасових 

та постійних молярів людини [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к. м. н. : спец. 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" 

/Аліна Вячеславівна Тодорова; МОЗУ ДВНЗУ "ІФНМУ".– 

Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

    



30. 618.11-00

6.6-089 

Х22 

     Харченко К. В. Роль циторедуктивних операцій в 

комбінованому лікуванні рецидиву раку яєчника [Текст]: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : спец. 14.01.07 

"Онкологія" /Катерина Володимирівна Харченко; МОЗУ ХМА 

післядипломної освіти. – Х., 2019. – 36с. 

       

31. 616.37-08

9 

Х76 

     Хоменко Д. І. Оптимізація методу кріофіксації при 

хірургічному лікуванні пацієнтів з незапальними 

захворюваннями підшлункової залози [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.03 "Хірургія" /Дмитро 

Іванович Хоменко; НАМНУ ДУ "НІ хірургії та трансплантології 

ім. О. О. Шалімова". – К., 2019. – 24с. 

     

32. 616.89-00

8.441.1-0

85 

Ч-41 

     Челядин Ю. Я. Оптимізація лікування та реабілітації 

хворих з обсесивно-компульсивним розладом [Текст]: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.16 "Психіатрія"222 

"Медицина" /Юлія Ярославівна Челядин; МОЗУ ДУ" НДІ 

психіатрії МОЗУ". – К., 2019. – 24с. 

      

33. 616.233-0

02.2-07 

Ч-46 

     Черепій Н. В. Діагностика хронічного обструктивного 

захворювання легень у осіб, котрі вважають себе здоровими 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.27 

"Пульмонологія" /Наталія Вікторівна Черепій; НАМНУ ДУ "НІ 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМНУ". – К., 

2019. – 16с. 

    

34. 616.24-02 

Ш35 

     Швець К. В. Саркоїдоз органів дихання на Прикарпатті: 

захворюваність, поширеність, коморбідність, клінічні форми, 

стадії та результати лікування [Текст]: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.27 "Пульмонологія" /Костянтин 

Вікторович Швець; НАМНУ ДУ "НІ фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського НАМНУ". – К., 2019. – 16с. 

     

35. 618.36-00

2-084 

Я45 

     Якимчук Н. В. Профілактика акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок із плацентарною дисфункцією 

з урахуванням психоемоційного стану [Текст]: автореф. дис. на 

здоб. наук. ступ. к. м. н. : спец. 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" /Наталія Вікторівна Якимчук; МОЗУ ДВНЗ 

"ІФНМУ". – Івано-Франківськ, 2019. – 20с. 

     



36. 616.831-0

05.4 

Я72 

     Яременко Л. М. Зміни у корі півкуль великого мозку за 

умов моделювання ішемії та імунокорекції ( імуногіостохімічне 

дослідження) [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н. : 

спец. 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" /Лілія 

Михайлівна Яременко; МОЗУ НМУ ім. О. О. Богомольця. – К., 

2019. – 40с. 

    
 
 


